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Supplerende beskrivelser 
boligprojekt ved Lysholm Allé og Bækvej  
 
 
På baggrund af vores møde med forvaltning og udvalgsformand René Tuekær, som opsamling på 
udvalgsmødet i november, kan vi forstå at der er behov for at uddybe og forklare en række forhold 
omkring vores boligprojekt på ”det blå marked”. I det følgende vil vi forsøge at tydeliggøre vores 
intentioner og overvejelser vedrørende den nye bebyggelse. Vi har gjort os umage med at skabe et 
boligområde, der både håndterer de begrænsninger lokaliteten har i forhold til støj, sanering af de 
nuværende bygninger, jordforurening mv. og som kan udvikles til attraktive bomiljøer, der passer ind i den 
omkringliggende by og hvor mennesker kan leve og trives. 
 
Planens evolution 
Der har undervejs i lokalplanprocessen været en lang række faktorer, der har haft indflydelse på 
situationsplanen, som den ser ud pt. Dels lagde vi tidligt tankerne om etagebebyggelse på hylden, da 
fordebatten viste en vis uvilje mod den bebyggelse i 4 etager. Vi lavede samtidigt med fordebatten en 
grundig potentialeanalyse i forhold til at blive klogere på, hvilke boligtyper, der ser ud til at være attraktive i 
Haslev - og hvilke beboere vi kan forvente i det nye område. Analysen viste et tydeligt potentiale for at 
tiltrække borgere fra især hovedstadsområdet – men denne beboergruppe ønsker specifikt en bolig ved 
jorden. Disse forhold, sammenholdt med, at byggepriserne for etagebebyggelse i den aktuelle 
markedssituation er forholdsmæssigt dyrere end at opføre tæt-lav, resulterede i at vi sadlede om og i 
stedet valgte udelukkende at arbejde videre med et boligområde i 1-2 etager. Potentialeanalysen viste 
desuden, at der var stor efterspørgsel efter mindre boligenheder (65 m2), der henvender sig til singler 
eller enkelt-indkomst-husstande og derfor indarbejdede vi lidt flere små enheder i planen.  
 
Siden vi startede op på projektet, har forskellige miljøundersøgelser og følgende myndighedskrav givet en 
række bindinger på arealdisponeringen. Disse forhold har ændret lidt på planens udformning fra udvalget 
senest godkendte situationsplanen i august. Særligt har forholdene omkring vejstøj sat markante 
betingelser for, hvordan vi kan sikre at såvel boliger som deres udearealer sikres de nødvendige 
opholdskvaliteter. Vi har løst udfordringerne ved at trække bebyggelsen længere ind på grunden og 
indarbejdet begrønnede støjværn mod de omkringliggende veje. 
 
Som det er typisk for gamle industrigrunde, er der på en del af grunden konstateret en jordforurening. Det 
kom ikke som en overraskelse – men betyder dog alligevel, at der i projektet skal allokeres en betragtelig 
sum til oprensning af jorden, så den bliver egnet til boligformål. Ligeledes vil nedrivningen af de 
eksisterende erhvervsbygninger være omkostningstung, da de indledende miljøscreeninger viser fund af 
både asbest og PCB i mange bygningsdele.  
 
På samme måde har vi, siden udvalget i september mundtligt kommenterede på planen, arbejdet på at 
skabe forskydninger i bebyggelsens facader for at understøtte de gode mellemrum mellem boligerne. I 
tillæg har vi udarbejdet visualiseringer af uderummene for at formidle, hvad disse rum har af kvaliteter – 
mere herom i det følgende. 
 
Boligerne – rammen for det gode liv 
Som professionel ejendomsoperatør har vi i 1927 Estate konkrete erfaringer med, hvilke boligtyper, der er 
lette at leje ud og hvor beboerne trives (og bliver boende!). Det er blandt andet disse erfaringer, der ligger 
til grund for de boligtyper vi har indarbejdet i planen for netop dette boligprojekt. Gårdhavehusene er 
attraktive for den mindre børnefamilie og for par uden børn, der ønsker en fleksibel bolig med gode, 
private udearealer. De mere traditionelle rækkehuse er gode til de mindre boliger, hvor vi med en 
gennemtænkt planløsning kan skabe yderst brugbare lejligheder på helt ned til 65 m2. Også disse boliger 
har private terrasser ud mod lommeparkerne – på den måde kan boligerne deles om de 
herlighedsværdier, der ligger i de grønne mellemrum. I lignende projekter i bla. Dalby bakker syd for 
Kolding har vi lykkedes med at skabe et meget attraktivt boligområde med netop et miks af disse 
forskellige typologier. 
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Boligerne er struktureret på lukkede boligveje og har alle deres hoveddør placeret ud mod boligvejen. På 
den måde skaber vi et trygt bomiljø, hvor beboerne kender deres naboer og man kan holde øje med hvem 
der færdes på vejen. De enkelte boligveje vil alle bestå af flere forskellige typologier. Hver boligvej vil have 
deres egen komposition, men følger alle et overordnet princip om, at de højeste og tætteste bebyggelser 
er placeret tættest på stamvejen og bebyggelsen bliver mere åben langs områdets periferi. Åbenheden 
ligger dels i at der fra boligvejen er forbindelser ud i de grønne fællesarealer og at der til gårdhavehusene 
er større grønne forarealer og terrasser. 
 
De tre typologier vi har brugt i området, er de klassiske rækkehuse, townhouses i to etager og 
gårdhavehuse. Hver har de deres eget arkitektoniske udtryk, der sammen med overgangene mellem de 
forskellige typologier vil blive identitetsskabende for området.  
 

 
Eksempel på hvordan de tre boligtypologier er placeret på den samme boligvej. På visualiseringen er 
facaderne ikke bearbejdede ligesom de grønne friarealer ikke er  
 
De enkelte boligvejes særkende vil således blive defineret af sammensætningen af boligtypologier samt 
udtryk og materialer på de enkelte bebyggelser. Som eksempel vil en boligvej kunne bestå af 5 
townhouses, 10-15 rækkehuse opdelt i sektioner og afslutningsvist 2-4 gårdhavehuse. En anden kunne 
bestå af 10 tæt-lav og 10 gårdhavehuse. Selvom det er de samme typer af boliger, der går igen på de 
forskellige boligveje, vil bebyggelsen kunne gives forskellige udtryk i facaderne med en variation af 
materialer, detaljering og farver. De enkelte boligveje vil således få deres eget udtryk og visuelle 
særkende.  
 
Biodiversitet og de grønne friarealer 
Den grønne struktur i området tager udgangspunkt i dels at skabe gode og naturlige steder til ophold, 
aktiviteter og mødet mellem naboer og dels af danne rammerne for at biodiversiteten i området kan 
højnes. Sidstnævnte har givet anledning til, at vi har udskrevet en idékonkurrence blandt 
biologistuderende, for at få de gode løsninger til, hvordan vi kan øge biodiversiteten på lige præcis dette 
sted. Vi måler desuden på, hvilken tilstand naturen har i dag – og igen når boligområdet er opført. På den 
måde vil vi blive klogere på, hvad der virker og hvordan vi fortsat i den kontinuerte drift af området kan 
højne biodiversiteten i området. 
 
Lommeparkerne skaber lys og luft mellem boligvejene og det er også her beboerne trækker ud når 
terrassen bliver for lille.  
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Her er plads til nabo-picnic, gynger, leg og huler. Lommeparkerne skal både have åbne, græsklædte 
arealer og nogle steder tilplantes med lægivende og rumskabende beplantning. Opstammede træer, der 
kan give skygge og som er spændende at kigge ud på fra boligernes stuevinduer, så beboerne kan 
fornemme årstidernes skiften. Buske som kan give læ og definere mindre rum i det fælles, hvor det er rart 
at slå sig ned – eller mødes med en ven på bænken. 
 

 
Eksempel på indretning af lommepark mellem to boligveje 
 
Langs adgangsvejen er placeret to torvepladser, hvor de mere udadvendte fælles aktiviteter kan placeres. 
Pladserne skal indrettes så de faciliterer de daglige strømme af biler, cykler og gående gennem området – 
og bruge dette byliv til at skabe spændende og levende opholdsrum. Og så skal torvene selvfølgelig være 
et sted, der er rart at være. Ud over opholdsmuligheder vil pladserne kunne indrettes med eksempelvis 
cykel-pusle-stationer, vandaktiviteter i relation til regnvandsbassinet, fælles nyttehaver osv. Den endelige 
indretning af torvene vil afhænge af de kommende beboere og deres ønsker.  
 
Selve adgangsvejen vil med sit brede vejprofil også få et grønt præg med grønne rabatter og opstammede 
vejtræer, der tydeligt viser vejens forløb op gennem boligområdet. De konkrete arter, antal og placering 
har vi endnu ikke lagt os fast på, da det afhænger af den førnævnte biodiversitetskonkurrence. Vi ønsker 
muligheden for at kunne implementere de gode ideer uafhængigt af lokalplanen. 
 
En del af nærområdet 
Omdannelsen af det nuværende erhvervsområde ”det blå marked” er en markant forandring i 
nærområdet. Når området skifter status til boligområde, vil det omdefinere overgangen mellem bolig-by og 
erhvervsområde. Derfor har blandt andet stiforbindelserne igennem og ud af området haft et særligt fokus 
i projektet helt fra start. Ved kun at have én vejadgang til området og på den måde koncentrere den hårde 
trafik, har det været muligt at skabe stiforbindelser gennem området, der kun krydser boligvejene, hvor 
bilerne er helt nede i fart. Der etableres en central stiforbindelse med øst til de eksisterende nyttehaver og 
kommende daginstitution ved Maglemosevej og en stiforbindelse hen over Gillesbækken og nord ud af 
området mod Nordskovskolen.  
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Næste skridt 
På baggrund af Plan- og Kulturudvalgets godkendelse af den foreløbige illustrationsplan tilbage i august, 
har vi i samarbejde med forvaltningen haft rådgivere til at udarbejde både udkast til lokalplan og den 
medfølgende miljørapport. Der har været lagt kræfter i at fremme lokalplanprocessen bedst muligt og har i 
den forbindelse kun mødt konstruktiv velvilje i forvaltningen. Vi håber med denne supplerende beskrivelse, 
at Plan- og Kulturudvalgets medlemmer bedre kan se hensigten med den fremlagte plan, og kan bakke op 
om udkastet til lokalplan for det blå marked og sende planforslaget i offentlig høring.  
 
Med venlig hilsen 
 
Jeppe Mouning Simonsen 
Projektchef 
 

 


